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مالحظة:

قدم هذا البحث في مؤتمر منظمة الملكية الفكرية الذي عقد في اإلمارات العربية المتحدة ،سنة  ،5002يقدم
األسس الفكرية الصحيحة التي يجب أن يعرفها كل من يمارس البحث العلمي باعتماد المعلومات المتداولة

بوفرة كبيرة على شبكة اإلنترنيت ،حيث إن الكثير منهم يأخذ معلوماته بدون إحالة على مصادرها.
ملخص:

يدور حديثنا في هذا المقال عن التشريعات التي وضعتها البشرية لحماية

رصيدها الفكري ،ونعني بها الرصيد المعرفي الذي يملكه األفراد والجماعات
في زمن العولمة والتطور الصناعي  /التقاني الذي يتميز باالفجار المعرفي
والثورة التقانية المتمثلة في تطور وسائل االتصال التجارة اإللكترونية

والرقمية ،التي أصبح يقاس بها تطور األمم في زمن أصبح العالم يقوم على
اقتصاد المعرفة بدل اقتصاد رأسالمال .سنلبقي نظرة سريعة على مفهوم

االنفجار المعرفي وإبراز دوره في بناء االقتصاد العالمي الحديث ،قبل أن نتطرق إلى مفهوم الملكية الفكرية

التي أصبحت تمثل أصوال قابلة للتداول في عالم التطور التقاني الرقمي الذي أصبح فيه الفكر البشري يختصر

إلى منظومة من األعداد الثنائية ( .)0 ،1كما سنتطرق لتاريخ التشريعات التي وضعتها البشرية منذ أن أدركت

أهمية المعرفة في نموها االقتصادي ،وأصبحت المعرفة مادة قابلة للقرصنة ،خاصة بعد أن وعى اإلنسان الدور
الخطير الذي تلعبه المادة الرمادية (الدماغ) في نموه االقتصادي ،وقد وضعت أولى التشريعات مع نهاية القرن

التاسع عشر ولم تتوقف عن التحديث إلى يومنا هذا ،كان آخرها إنشاء المنظمة العالمية لحماية الملكية
الفكرية  WIPOالتي وضغت ترسانة من القوانين التي تحمي مقدرات هذا اإلنسان في جوانبها الثالثة :األدبية

والصناغية والرقمية ،كما سنتعرض لواقع حماية الملكية الفكرية في عالمنا العربي ،مع تقديم بعض االقتراحات
التي تقدم بها بعض الباحثين في موضوع تدريس الملكية الفكرية في الجامعات العالمية والعربية خاصة .إذ ما
أحوجنا إلى معرفة هذه القوانين وتطبيقها بصرامة ضمانا لتطورنا االقتصادي ولنمو روح اإلبداع وتطورها عند

شبابنا ،في زمن كثر فيه السطو والقرصنة على مقدرات األفراد والدول ،وانتشر سوء التعامل األخالقي بغرض
تحقيق الكسب المادي بدون مجهود.

ال "نحن" واالنفجار المعرفي:
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ال نبالغ إذا قلنا إن االنفجار المعرفي يعد من الظواهر األساسية المميزة للواقع العالمي المعاصر .لقد

أصبحت المعرفة العالمية اليوم تتضاعف كل سبع أو ثماني سنوات ،وفي كل دقيقة يصدر مقال علمي في

العالم ،إننا نمر بمرحلة تتميز بتعقيد متصاعد لعديد من القضايا بفعل هذا االنفجار ،فبقدر ما تتسع المعرفة في

ميدان بقدر ما تتسع شجرة المعرفة والتخصصات في هذا الميدان ،مستلزمة تأطيرا مضاعفا واستثمارا مكثفا،
وبقدر ما تكون نتائج ذلك وانعكساته على الواقع تتعدد المسالك المستعصية في حجمها وتعقيدها على

المدارك.

أسهم االنفجار في تكنولوجيا االتصال في تقارب األمكنة وتقليص المسافات ،ودفع إلى مصارعة

الوقت بشكل يوحي بتضييق الزمان وتقلصه .تقودنا هذه المالحظات إلى أمر أساسي يعتبر ثورة في قلب موازين
عصرنا ،إنه االنتقال من مجتمع اإلنتاج إلى محتمع المعرفة ،وهذا االنقالب الذي بدأنا نشهد بداياته يولي

أهمية قصوى للموارد البشرية على حساب الموارد المادية األولية.

لقد اعتمدت المجتمعات في صياغة نماذج التنمية على ثالثة أسس :الرأسمال والمادة األولية وقوة

العمل ،إال أن هذه الثوابت أصبحت متجاوزة وخاصة في البلدان المتطورة ،حيث يجوز لنا أن نتحدث اليوم عن
مجتمع المعرفة ،ذلك ألن أسس النموذج السابق قد استنفذت أغراضها ،فالبترول مثال أصبح يعوض اليوم
بالمادة الرمادية أي الدماغ الذي يبدع ويخترع المواد المركبة  Matieres synthetiquesوأشياء تتسم

بالذكاء ،أما الرأسمال فقد أصبح ثانويا أمام تدفق المعلومات وغير مجد دون موارد بشرية وأدمغة مبدعة،

فالمشاريع الكبرى أصبحت تتميز بالقيمة المضافة من مقدار االستثمارات.

أصبح العلم يسير أكثر فأكثر نحو االستغناء عن الموارد المادية ،بل إن التطورات العلمية أصبحت

تتحدث اليوم عن ال مادية المادة ،ومادية الالمادة ،فالموارد الصناعية أصبحت تتطلب الشيء األقل فاألقل من

الموارد األول ية واألكثر من القيمة المضافة في شكل ذكاء وفطنة ،فقد أصبح العالم الصناعي اليوم يتجه أكثر
فأكثر إلى األلياف البصرية التي قلصت بحجم كبير المواد المستعملة من النحاس وإلى التصغير المستمر

لآلالت واألدوات المصنعة وإلى الجزئيات اإللكترونية ،ومن هنا أصبح استخدام مصطلح ال مادية االقتصاد

شائعا.

وسؤالنا هو ،إذا كانت المعرفة هي المرادف الكينوني لإلنسان ،ورصيده الذي بناه على امتداد قرون

خلت ،عركته فيها الحياة ،حين خبرها عن كثب ،فاستخلص منها العبر وصاغها على شكل نظريات وتجارب
علمية ،أليس من المنطقي أن يتولى هو نفسه حمايتها من التلف أو من وقوعها في أيادي تعبث بها فتتاجر بها
دون أن تشقى من أجلها ؟ ذاك هو سؤال البشرية المشروع الذي أجابت عنه بوضع تشريعات تحميها من

الضياع ،فنشأت منظمات واتفاقات دولية تتولى حماية الملكية الفلكرية لإلنسان المعاصر.
ما الملكية الفكرية ،وما حماية الملكية الفكرية ؟

الملكية الفكرية هي ثمرة اإلبداع و اإلختراع البشري وهي تشمل كافة الحقوق المرتبطة بالموضوعات التالية:

األدبية والصناعية والرقمية .يرتبط بهذا المفهوم ،حقوق المؤلف ،وبراءة االختراع ،والنموذج الصناعي ،وقد
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وضعت لكل مجال تشريعات حمائية خاصة به ،بدأت على شكل اتفاقيات بين عدد محدود من الدول ،واتسعت
لتصبح منظمة عالمية تحت مظلة األمم المتحدة.

تعرف حماية الملكية الفكرية بكونها قواعد قانونية وضعت لحماية اإلبداع الفكري  /المعرفي لإلنسان ،ويتمثلل

هذا اإلبداع في ثالثة أصناف:

 - 1الملكية األدبية :وهي نظام الحماية المتعلق بالمواد في حقل اآلداب والفنون ،الذي بلدأ وجلوده التنظيملي

بللابرام اتفاقي للة بي للرن لحماي للة المصللنفات األدبي للة والفني للة ف للي  ، 1881/9/9وبموجب له تحم للى الم للواد المكتوب للة

كالكتب والمواد الشفهية كالمحاضرات ،والمصنفات الفنية األدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل االيملائي

والمصنفات الموسيقية ،والمصنفات المرئية والسلمعية كاألشلرطة السلينمائية والملواد اإلذاعيلة السلمعية ،والفنلون
التطبيقي للة كالرس للم والنح للت ،والص للور التوض لليحية والخ للرائط والتص للميمات والمخطط للات واألعم للال المجس للمة

المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السلطحية للالرض ،وبلرامج الحاسلوب وقواعلد البيانلات وبموجلب اتفاقيلات الحقلة

على اتفاقية بيرن  .وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف ايضا بحقوق المؤلف ،ويلحق به ما أصبح يطلق عليه
الحق للوق المج للاورة لح للق المؤللللف المتمثل للة بحق للوق الم للؤدين والعل للازفين والمنتج للين ف للي حق للل الفونجراملللات

(التسجيالت الصوتية وحقلل االذاعلة  .واللى جانلب اتفاقيلة بيلرن التلي شلهدت تعلديالت عديلدة آخرهلا تعلديل

باريس  1991الشهير بصيغة باريس  ،توجد على الصعيد الدولي خمس اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثالث

اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف ( طبعا ال يشمل هذا الحصر اتفاقية تربس .اما على الصعيد

االقليمي العربي فان هناك االتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف (انظر جلدول

عرب يونس أسفله).

 - 5الملكيللة الصللناعية :وتعنللى بحقللوق الملكيللة الفكريللة علللى العالمللات ذات االتصللال بالنشللاطين الصللناعي

والتجللاري ،ويعرفهللا الفقلله بانه للا " الحقللوق التللي ت للرد علللى مبتكللرات جدي للدة كاالختراعللات والرسللوم والنم للاذج
الصللناعية او علللى شللارات مميللزة تسللتخدم امللا فللي تمييللز المنتجللات (العالمللات التجاريللة) او تمييللز المنش ل ت

التجارية (االسم التجاري) وتمكن صاحبها من االستئثار باستغالل ابتكاره او عالمته التجاريلة او اسلمه التجلاري

فللي مواجهللة الكافللة " ،وتشللمل الملكيللة الصللناعية بللراءات االختللراع والعالمللات التجاريللة والنمللاذج او الرسللوم
الصناعية وعالمات المنشأ او المؤشرات الجغرافية  ،وحماية االصناف النباتية واالسرار التجارية طبعا الى جانب

االسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية.

وكما تعد اتفاقية بيرن حجر األساس في الملكية األدبية والفنية تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 1882/2/52

حجر األساس ومرتكز الملكية الصناعية ،وقد خضعت هي األخرى للعديد من التعلديالت آخرهلا تعلديل بلاريس
 ، 1991وإلى جانبها  -عدا اتفاقيلة تلربس الدوليلة  -توجلد  11اتفاقيلة  2منهلا فلي حقلل بلراءات االختلراع ،

و 1فللي حقللل العالمللات التجاريللة  ،و 2فللي حقللل النمللاذج الصللناعية و 5فللي حقللل عالمللات المنشللأ  ،وواحللدة
بشان أصناف النباتات وواحدة خاصة بالشعار األولمبي (انظر يونس عرب – الهوامش)
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 – 2الملكية الرقمية :كلنا يعلم أن علم الحوسبة برمته قام على العددين (صفر وواحد)  ،وأن البرمجيات هي

ترتيب ألوامر تتحول إلى أرقام تبادلية ،وأن نقل البيانات ،رموزا أو كتابة أو أصواتا عبر وسائل االتصال انتقل من
الوسللائل الكهربيللة وااللكترومغناطيسللية والتناظريللة الللى الوسللائل الرقميللة ،وأن الصللورة وكللذا الصللوت والمللؤثرات
الصللوتية وكللل مللا يللدخل فللي نطللاق مللا أصللبح يعللرف بوسللائط المتعللددة  Multimediaوالموسلليقى والللنص فللي

أحدث تطور لوسائل إنشائها وتبادلهلا أصلبحت رقميلة ،وحتلى عنلوان الموقلع عللى اإلنترنلت Domain Name

وكذا عنوان البريد االلكتروني ،تتحول من العبارات المكتوبة باألحرف إلى أرقام تمثل هذه المواقع وتتعامل معها
الشبكة بهلذا الوصلف .صلحيح أنله ملا يلزال هنلاك تبلادل تنلاظري فلي العلالم ،فالقلار اآلللي فلي نظلام الحاسلوب

 OCRيعتمللد إدخللال الوثيقللة علللى شللكل صللورة ويللتم تعرفهللا علللى شللكل نللص ،وصللحيح أيضللا أن العديللد مللن
المواقللع علللى اإلنترنللت وأغلبهللا العربيللة ومواقللع اللغللات غيللر اإلنجليزيللة لمللا تللزل تسللتخدم الوسللائل التناظريللة فللي
تثبيت المواد على الموقع وليس الوسائل الرقمية  .لكن الموقلع نفسله ،وعبلر مكوناتله ،يتحلول شليئا فشليئا نحلو
التبادل الرقمي لما يحققه من سرعة وجودة واداء فاعل قياسا بالوسائل غير الرقمية (انظر بحث الملكية الفكرية

والمصنفات الرقمية).

***

ف ل إذا كانللت التشللريعات التللي وضللعت لحمايللة الملكيللة الفكريللة قللد غطللت المجللالين األولللين مللن أنللواع

الملكيللة الفكريللة ،فيبللدو أنهللا مللا تللزال غيللر واضللحة بالنسللبة لحمايللة النللوع الثالللث (باسللتثناء بعللض اإلشللارات فللي

اتفاقية تربس – انظر الجدول) ،إذ يبدو أن هناك نقصا في التشريعات الفقهية التي تحميه من السطو والقرصنة،
ربما لجدة الموضوع الرقمي وحداثته ،ألنه ما يزال جديدا على العالم .،ولحد اآلن نجد التشريعات القديمة هي
التي تستخدم لحماية هذا النوع من الملكية الفكرية ،إذ نجلد ملن الوجهلة القانونيلة ،أن هلذه التشلريعات واللنظم

والدراسات القانونية والقواعد التشريعية تتعامل مع مصنفات المعلوماتية بوصفها تنتمي إلى بيئة الحاسوب ،وهو

اتجللاه تعبللر عنلله دراسللات فللرع قللانون الحاسللوبيات فللي الللنظم المقارنللة ،وقللد شللملت هللذه المصللنفات ابتللداء مللن

منتص للف أوائ للل الس للبعينات وحت للى وقتن للا الحاض للر ثالث للة أن للواع م للن المص للنفات :البرمجي للات ،وقواع للد البيان للات

وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة ،وهي مصنفات جاءت نتيجة تطلور الحوسلبة المسلتقلة علن عللوم االتصلال وتبلادل
المعطيات وشبكات المعلومات.

ونظرا الستشراء القرصنة الحاسوبية في كثير من الدول ،وخاصة الدول النامية التي تنخفض فيها القدرة الشرائية

لألفراد ،ف قد أصبحت الشركات العاملة في مجال الحاسوبيات الرقمية تعملد إللى تقلليص االعتملاد عللى تسلويق
برامجها عبر األقراص الممغنطة ،فاتجهت إلى استخدام تقنية النشر اإللكتروني لتوزيع منتجاتهلا ملن خلالل فلتح

حسابات للمشتركين ،وهي تقنية تمنلع تسلرب المنتلوج إللى جهلة ال ترغلب فلي االطلالع عليهلا أو نسلخها بطلرق

غيللر مشللروعة .وقللد لجللأت الشللركات إلللى هللذا األسلللوب ،مثللل شللركة صللخر للبللرامج ،بعللد أن تعرضللت لقرصللنة
أصولها الحاسوبية الثابتة والمنقولة على أيدي جهات كثيرة شاركت في هذا العمل.
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نظرة شاملة على منظمات حماية الملكية الفكرية:
بدأ التفكير في تنظليم الملكيلة الفكريلة بشلقيها األول :الملكيلة األدبيلة ،والثلاني :الملكيلة الصلناعية ،فلي العقلد

الثامن من القرن التاسع عشر ،قبل قرن وعقدين تقريبا ،إال أن كل شق بقي مستقال عبر اتحلاد خلاص بله الللذين

انشأتهما اتفاقيتا وباريس  1882وبيرن  ،1881وأما اإلطار المنفذ لقواعد الملكية الفكرية بشكل شمولي فقد
بقللي حتللى سللتينات القللرن المنصللرم محصللورا بمكاتللب الملكيللة الفكريللة إلللى أن نشللأت عللام  1919فللي مدينللة
استوكهولم المنظمة العالمية للملكية الفكريلة ( World Intellectual Property Organizationوايبلو

 )WIPO -وأصبحت هذه المنظمة إحدى وكاالت هيئة األملم المتحلدة المتخصصلة فلي ، 1991/15/19

وأصبحت الجهة الدولية التي تدير سائر اتفاقيات الملكية الفكرية المشار إليها والتلي يضلاف إليهلا طبعلا اتفاقيلة
إنشللاء هللذه المنظمللة ذاتهللا والقللوانين اإلرشللادية النموذجيللة التللي تصللدر عللن فللرق الخبللراء فيهللا لمسللاعدة الللدول
النامية في اتخاذ التدابير التشريعية لحماية الملكية الفكرية ،كقانون تونس النملوذجي لعلام  . 1991وحتلى علام

 ، 1992لللم يكللن ثمللة أي اطللار دولللي ينللافس أو يشللارك أو ينللازع هللذه المنظمللة حقهللا ومكنتهللا فللي إدارة نظللام

الملكية الفكرية  ،وقد شهد اليوم االول من العام المشار إليه بلدء سلريان اتفاقيلة إنشلاء منظملة التجلارة العالميلة

(( )WTO- World Trade Organizationالموقعللة فللي مللراكش بتللاريخ  )1991/1/12وس للريان
االتفاقيللات الدوليللة الناظمللة للتجللارة الدوليللة التللي مللن ضللمنها اتفاقيللة الجوانللب المتصلللة بالتجللارة مللن الملكيللة

الفكريلة (تلربس)  ،والتلي تضلمنت قواعلد تتصللل بكافلة فلروع وأقسللام الملكيلة الفكريلة ،إلللى جانلب إحالتهلا إلللى

قواعد أربعة من أهم اتفاقيات الملكية الفكرية (بيرن  ،وباريس المشلار إليهملا اعلاله  ،إضلافة إللى اتفلاقيتي روملا
المتعلقة بالحقوق المجاورة واتفاقية واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة (انظر يونس عرب – الجدول أسفله) .

ومع كل هلذا فلإن جلذور حمايلة حقلوق الملكيلة الفكريلة ال تعلود إللى منظملة التجلارة العالميلة التلي تأسسلت علام

 1992بللل إلللى اتفاقيللة بللاريس عللام  1882الخاصللة بحقللوق الملكيللة الصللناعية واتفاقيللة بيللرن لع لام  1881التللي
تتنللاول حقللوق المؤلللف ،لكللن إطللار هللاتين االتفللاقيتين والمنظمللة التللي ترعاهمللا وترعللى بقيللة االتفاقيللات (منظمللة

الوايبللو) لللم يللتح تفعيللل حمايللة تلللك الحقللوق بالقللدر الللذي تريللده الللدول المتقدمللة التللي تسللعى للسلليطرة علللى
مقدراتها االبداعية والفكرية ومنع كل ما يعيق فعالية تجارتها عالميا ،وطبيعلي أن ال يحقلق نظلام الوايبلو مثلل هلذا

الهدف النه يركز باألساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقلوق القانونيلة ،وال يشلمل عالقلة هلذه الحقلوق

بالتجارة العالمية .وتحت ضغط الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ورغم معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت
أحكام االتفاقيتين مع بعض التعديالت إلى جولة أوروغواي فظهر االتفاق متعدد األطراف حلول حقلوق الملكيلة

الفكرية ذات العالقة بالتجارة (اتفاقية تربس – انظر الجدول أسفله) .

وتقرر هذه االتفاقية األخيرة في مادتيها الثالثة والرابعة إللى المبلاد العاملة المطبقلة عللى تجلارة السللع

والخدمات ،األول :مبدأ الدولة األولى بالرعايلة ،والثلاني :مبلدأ المعامللة الوطنيلة .وتضلع الحلدود اللدنيا للحمايلة
التي يتعين على الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينهم الداخلية ،ومن بين هذه الحدود
مدة الحماية  ،إذ ينبغي أال تقل مدة حماية براءات االختراع علن  50سلنة وحقلوق الطبلع علن  20سلنة  ،وعللى
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القوانين الداخلية وضع األحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق .ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعللة

ضلد مللن يخالفهللا ،شلريطة أن توقللع مللن قبللل سللطات قضللائية .وحسللب االتفاقيللة يتعللين اتخللاذ جميللع اإلجللراءات
الالزمة لحماية الملكية الفكرية خالل سنة واحدة في الدول الصناعية وخملس سلنوات فلي البللدان الناميلة و11

سنة في الدول األقل نموا اعتبارا من بداية عام ( 1992يونس عرب – نفسه)

تعد اتفاقية تربس من حيث أثرها االتفاقية األكثر خطورة من بين اتفاقيات التجارة الدولية من زاويلة تاثيرهلا عللى
اقتصللاديات اللدول الناميللة ومنهللا الللدول العربيللة ،ومللن وجهللة نظرنللا ،والتللي قللد يختلللف االخللرون معنللا بشللانها او

يتفقون ،فاننا نرى انه يمكن وضلع االتفلاق متعلدد األطلراف حلول حقلوق الملكيلة الفكريلة فلي مقدملة االتفاقلات
التي ستكون سلبياتها على االقتصاديات العربية أكبر بكثير من إيجابياتها.

تعللد اتفاقيللة تللربس إطللارا شللامال لموضللوعات الملكيللة الفكريللة فهللي تللنظم حقللوق المؤلللف (وفللي نطاقهللا نظمللت
حمايللة بللرامج الحاسللوب وقواعللد البيانللات (المللادة العاشللرة) وبللذلك أضلليفت هللذه المصللنفات الللى مصللنفات
الملكية االدبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة االحالة المقررة في اتفاقية جنيلف للمعاهلدات بحيلث

اجلرت تعللديال فعليللا علللى المصللنفات محللل الحمايللة المقللررة فللي اتفاقيللة بيللرن) ونظمللت الحقللوق المجللاورة لحللق

المؤللللف  ،والعالملللات التجاريل للة والمؤش ل لرات الجغرافيل للة والتصلللميمات الص للناعية وبل للراءات االختل للراع والل للدوائر

المتكاملة واالسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص.

وإللى جانلب هلذا التنظليم تضلمنت االتفاقيلة قواعلد عاملة بشلان الملكيلة الفكريلة ،وتعاملل اللدول معهلا ومعاملتهلا
فيما بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات
الملكيللة الفكري للة .وق للد أحالللت اتفاقي للة ت للربس إلللى ع للدد م للن اتفاقي لات الملكي للة الفكري للة مقللررة س للريان أحك للام
مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها االتفاقية ،وإذا كان ثمة جديد في حقل الملكية الفكرية

عالميا فإنه يتمثل في اتفاقية تربس ،ال ألنها إطار شامل لموضوعات الملكية الفكرية ،وليس ألنها أيضا أضافت

قواعد جديدة في حقل الملكية الفكرية (كالقواعد الخاصة بحماية برامج الحاسوب مثال) ،بل ألنها وألول ملرة

أوجدت مركزا آخر إلدارة نظام الملكية الفكرية عالميا ،أال وهو منظمة التجارة العالميلة ،التلي خصصلت اتفاقيلة
انشللائها مللن بللين هيئاتهللا مجلسللا خاصللا باتفاقيللة تللربس ،وايج لاد مركللز جديللد كللان يوجللب تنبلله المجتمللع الللدولي

الحتملاالت التنللاقض بللين مركللزي ادارة الملكيلة الفكريللة ،الوايبللو ومنظمللة التجلارة ،لهللذا أبللرم بروتوكللول أو اتفللاق
تعاون بين المنظمتين عام  1991لتنظيم العالقة بينهما وتعاونهما بشان إدارة نظلام الملكيلة الفكريلة دوليلا (نفلس

المصدر السابق).

نحو توجه لتدريس الملكية الفكرية في الجامعات العربية (:)1
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) من أوراق المؤتمر حول تحديات تعليم الملكية الفكرية فى المنطقة العربية ،د /حسام الدين عبد الغنى الصغير ود /زين

العابدين رزق ،ولمى حمدان ممثلة الوايبو في المؤتمر.
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اهتماما من المؤسسات األكاديمية في عالمنا العربي ،وشعورا بأهمية مسألة حماية الملكية الفكرية وخطورتها

على النمو االقتصادي للبلدان العربية ،عقدت شبكة الجامعة مؤتمراً دولياً حول ”الفراغ القانوني في التجارة
اإللكترونية“ ،بأبو ظبي في إطار تكنوسفير  ،5001الذي شارك في فعالياته خبراء من المنظمة العالمية للملكية

الفكرية  WIPOومنظمة التجارة العالمية  WTOوجمعية الحقوقيين ومؤسسة تطوير الوسائط المتعددة
 MDCوجامعات أمريكية وأوربية وخبراء من المنطقة .وقد وقع التركيز خالل المؤتمر على مفهوم الجامعة

السايبر  Cyber Universityوأفسح المجال لل  20شركة ماليزية لعرض إبداعاتها في مجال الكروت الذكية

والطب والتعلم عن بُعد والوسائط المتعددة .وقد جهت رسالة عبر فعاليات تكنوسفير  5001لشبابنا أنه ”ال
براءات اختراع دون تميز وابتكار وأنه ال ولوج لعالم اليوم إال عبر المعلومات بشقيها :كمصادر وتقنيات
ولقد اكتسب مشروع ”بيت الحكماء والنخب  “Wise and Elite Houseأهمية خاصة بعد أحداث 11

سبتمبر ،هذه األحداث التي أدت إلى عودة بعض الكفاءات العربية المهاجرة نحو أوطانها األصلية وإن كان

عددها مازال محدودا ،ولكنه سيزداد مع مرور األيام ،ألن مزايا العولمة وانفجاراتها اإلبداعية لن تقتصر على
أمريكا والعالم المتقدم الل  G8بل قد بدأت تنتقل إلى بيئات إبداعية أخرى تجمع بين مزايا العولمة ومزايا

الهوية .كما يمثل تبني منظمة الل  WIPOلمشروع بيت الحكماء والنخب (بيت المبدعين العرب) دعما قويا
نحو تفعيله على األرض وفق خطة تنفيذية وجدول زمني محدد يحتاج إلى مناقشة جادة (من ورقة د /سعيد

سلمان ،رئيس الجامعة).

كما نظمت جامعة عجمان للعلوم والتكولوجيا ندوة تقاربية إقليمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تدريس قانون
الملكية الفكرية في الجامعات العربية ،في إطار بيت الحكماء والنخب  1-5مايو ( 5002فعاليات تكنوسفير الثاني .)5001

نقتطف منها بعض اآلراء الواردة في ورقة د /حسام الدين عبد الغني الصغير ،تحت عنوان :تحديات متعددة

تواجه تدريس الملكية الفكرية في الدول العربية.

ترجع التحديات التي تعيق تحقييق هذا المشروع في الجامعات العربية إلى نظام التعليم ذاته الذى يتسم بل :

انخفاض اإلنفاق العام على التعليم ،كما ترجع في أساسها إلى التغيرات الهائلة التي حدثت في قوانين الملكية

الفكرية لمواجهة التطور التكنولوجي خالل الل  52سنة الماضية  .وكيف يمكن أن نواجه هذه التحديات.

لم تكن الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى العالم تهتم اهتماما كافيا بتدريس الملكية

الفكرية حتى وقت قريب .وقد بدأ هذا الوضع في التغير اعتبارا من سنة  1980تقريبا ،بعد أن أدركت
المؤسسات التعليمية ارتباط الملكية الفكرية بقضية التنمية .

تلعب المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو )  WIPOدورا رائداً في تحفيز الجامعات وتشجيعها على

تدريس الملكية الفكرية.

في سنة  1981تأسست – برعاية الويبو  -الجمعية الدولية لتطوير تعليم وأبحاث الملكية الفكرية  ،يتكزن

أعضاؤها من أساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين فى مختلف مجاالت الملكية الفكرية من معظم دول
العالم .وهي تعقد اجتماعا سنويا يتناولون فيه بحث التطورات الجديدة في مختلف مجاالت الملكية الفكرية،

وتدريسها وأبحاثها على مستوى العالم.
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أما عن الوضع الحالى لتعليم الملكية الفكرية فى المنطقة العربية ،تجب اإلشارة إلى أنه ال يوجد اهتمام كبير
بتدريس الملكية الفكرية فى الجامعات ومؤسسات التعليم فى العالم العربى ،فهى ال تدرس إال في بعض

الجامعات العربية ،أو تدرس بشكل هامشى .يعتمد تدريس الملكية الفكرية فى المنطقة العربية على النمط

التقليدى وهو عبارة عن تدريس فكرة مبسطة عن الملكية الفكرية فى كليات الحقوق  /الشريعة والقانون (دون
الكليات األخرى).

إال أن النمط التقليدى في تدريس الحقوق في الجامعات العربية لم يعد صالحاً لتدريس الملكية الفكرية بعد

التطورات التكنولوجية الهائلة التى حدثت فى السنوات األخيرة ،وبعد أن دخلت الملكية الفكرية كعنصر من

عناصر النظام التجارى العالمى الجديد.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الجامعات العربية أصبحت تدرس الملكية الفكرية برعاية الويبو ،مثل القاهرة

وعمان ،وقد تم تسجيل عدد كبير من رسائل الدكتوراه فى عديد من موضوعات الملكية الفكرية فى هذه
الجامعات ،كما توجد برامج تعليم الملكية الفكرية عن بعد برعاية الويبو ،وهي متاحة مجانا على اإلنترنيت ،إال

أن المالحظ هو أن الدول العربية من أقل الدول التى تستفيد من هذه البرامج .كما أن الويبو تنظم ورشات

عمل وبرامج تدريبية في مختلف الدول العربية توجه لمختلف القطاعات المهتمة بالملكية الفكرية( .الجامعات
 -المحامين – رجال القضاء والنيابة – العاملين باألجهزة الحكومية مثل مكاتب البراءات والعالمات التجارية

– رجال الجمارك – رجال اإلعالم – رجال األعمال والمنظمات األهلية – أعضاء المجالس النيابة -

وغيرهم) .كما تزايد عدد المؤتمرات والبرامج وورش العمل التى نظمتها الجامعات والمنظمات الحكومية وغير
الحكومية فى مختلف الدول العربية.

يجب على جامعاتنا العربية أن تواكب تطوير نظام الملكية الفكرية الستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة،

فقد حدث تطور هائل فى التكنولوجيا في ربع القرن الماضى خاصة فى مجاالت :االتصاالت الحاسوب

والشبكات اإللكترونية .تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية التكنولوجية الحيوية .تكنولوجيا أشباه
الموصالت ،.وهذا التطور يقتضى تطوير نظام الملكية الفكرية لكى تستوعب التكنولوجيا الجديدة ،مما يفرض
تحديات أمام تدريس الملكية الفكرية لمالحقة هذه التطورات التكنولوجية ،.خاصة وأن قوانين الملكية الفكرية

تتغير وتتطور بسرعة لمالحقة التكنولوجيا الجديدة.

هل يمكن لجامعاتنا العربية أن تستوعب نصائح الخبراء الدوليين في االقتصاد وفي حقوق الملكية الفكرية

لتفتح ا لباب أمام أبنائنا المتعطشين لخدمة أوطانهم وحماية مقدراتها من التلف ؟ سؤال نتركه مفتوحا لمن يرغب

في االستماع .أما األمم التي وعت خطورة هذا الموضوع فلقد شرعت منذ زمن طويل في حماية مقدراتها من
الضياع والتلف والعبث ،بأن فتحت الباب أمام أبنائها للتكوين في هذا المجال الذي يعد حزام أمان لما يملكه

األفراد والمؤسسات ...

قد يقول قائل ،ما الذي لدينا لنحميه ؟ أين يصنف إنتاجنا المعرفي في ترتيب المعارف العالمية ،وهل نحن

قادرون على السيطرة على القرصنة والقراصنة في زمن كثرت فيه أساليب الغش والتزوير واالدعاء المعرفي بدون

جهد .لفنحن إما مترجمون أو ناقلون أو مبدعون عن طريق الذاكرة ،وهذه أساليب وطرق تدخل في اإلقرار
بالهزيمة المعرفية بالمعنى الذي نظر له ميشيل فوكو .فما العمل ؟ سؤال نبقيه للمناقشة المفنوحة.
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مالحق
لمللى حمللدان ،خبيللرة استشللارية ،مكتللب التنميللة االقتصللادية للبلللدان العربي لة ،المنظمللة العالميللة للملكيللة

الفكرية

المقدم في التكنوسفير  5001بجامعة عجمان ،تحت عنلوان :دور الويبلو فلي النهلوض بالتلدريس والبحلث

في مجال الملكية الفكرية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
1974
ال وي بو وك الة متخصصة
تابعة لألمم المتحدة
انشاء ال وي بو

1970

انشاء ب رب ي

1893

اتفاقية ب رن

1886

اتفاقية باري س

1883

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الدكتور كامل إدري س
المدير العام

ررات :
الهيئات الصانعة للق ا
الجمعية العامة ،المؤتمر وال لجنة
التنسيقية

 917م وظف من  92دولة
 23معاهدة دولية
 179دولة عضو
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أنشطة الويبو الرئيسية
تقديم الخدمات
إلى القطاع الخاص

إرساء الق واعد
وال معايير الدولية في
مجال الملكية الفك رية

مساعدة الدول النامية

(جدول )2( )1

اتفاقيات الملكية الفكرية  -االطار القانوني الدولي لنظام الملكية الفكرية
امللكية االدبية او الفنية
حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

امللكية الصناعية

اتفاقية ة ةةة ب ة ة ة  1886صة ة ةةيرة ب ة ة ةةاريس اتفاقي ة ةةة ب ة ةةاريس للملكي ة ةةة الص ة ةةناعية  1883ص ة ةةيرة ب ة ةةاريس ( . 1971
حق املؤلف
االطار العام )
 ( 1971االطار العام )
االتفاقي ة ة ةةة العاملي ة ة ةةة حلق ة ة ةةوق املؤل ة ة ةةف -
جنيةةف  1952صةةيرة بةةاريس 1971
(اليونسكو )
اتفاقي ة ةةة التس ة ةةجيم ال ة ةةدوا للمص ة ةةنفات
السمعية والبصرية  -جنيف 1989

اتفاقي ة ةةة االع ة ة اي ال ة ةةدوا باي ة ةةدا الكا ن ة ةةات
الدقيق ة ة ةةة نظ ة ة ةةام بة ة ة ةراءات اال ة ة ة ة ا – احت ة ة ةةاد
بودابست - 1977

اتفة ةةاق تفة ةةادا االيدوال ال ة ةري عل ة ة
عا ة ة ةةدات حق ة ة ةةوق املؤل ة ة ةةف  -مدري ة ة ةةد
. 1979

اتفاقي ة ةةة التع ة ةةاو ال ة ةةدوا بش ة ةةا الة ة ةخاءات -
واشنطن  - 1971احتاد PCT

اتفاقي ة ة ةةة ال ة ة ةةدوا ر املتكامل ة ة ةةة - 1989
واشنطن .

اتفاقية التسجيم الدوا للعالمات التجاريةة -
مدري ةةد  - 1989احت ةةاد مدري ةةد ت وبروتو ةةو
مدريد امللحق هبا

اتفاقيةةة املنظمةةة العامليةةة للملكيةةة الفكريةةة
يف حق املؤي – 1996
احلقوق
اجملاورة

براءات اال ا

اتفاقيةةة التصةةنيف الةةدوا ل ةخاءات اال ة ا -
س اسبورغ  1971احتاد IPC

اتفاقي ة ة ةةة ااي ة ة ةةة فن ة ة ةةا االداء ومنتجة ة ة ة
التس ةةجيالت الص ةةوتية وايئ ةةات اال اع ةةة
 -روما 1961

العالمات التجارية

اتفاقيات اهليئات
الدولية
 -1اتفاقي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
انشة ة ةاء املنظم ة ةةة
العامليةةة للملكيةةة
الفكري ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
. 1967
 -2اتفاقية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
إنشة ة ةةاء منظمة ة ةةة
التج ةةارة العاملي ةةة
– 1994
الناف ة ة ة ة اعتب ة ةةارا
مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن
1995/1/1
.

اتفاقيةةة التصةةنيف الةةدوا للب ةةا وا ةةدمات
 -احتاد نيس . 1957 -

 ) 2جدو منقو عن يونس عرب امللكية الفكرية (اإلن نيت) ويالحظ فيه غياب قوانينة امللكية الفكرية الرقمية (النو الثالث)
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اتفاقيات مشولية
اتفاقية تربس
(( اتفاقية
اجلوانب املتصلة
بالتجارة من
امللكية الفكرية
))

اتفاقي ة ة ةةة ااي ة ة ةةة منتجة ة ة ة التس ة ة ةةجيالت
الصة ةةوتية ضة ةةد النسة ةةر غ ة ة املشة ةةرو -
جنيف 1971 -

اتفاقية ة ةةة التصة ة ةةنيف الة ة ةةدوا للعناصة ة ةةر املمي ة ة ة ة
للعالمات  -احتاد فينا . 1973 -

اتفاقيةةة تويي ة االشةةارات حاملةةة ال ةخام
ع ة ة ة ةةخ التوابة ة ة ة ة الص ة ة ة ةةناعية  -برو س ة ة ة ةةم
1974
اتفاقيةةة املنظمةة العامليةةة للملكيةةة الفكريةةة
يف االداء والتسة ة ة ة ة ة ةةجيالت الصة ة ة ة ة ة ةةوتية (
الفوجنرامات ) 1996

اتفاقية قانو العالمةات التجاريةة  -جنيةف –
1994
الرسوم والنما ل
الصناعية

اتفاقي ةةة االي ةةدا ال ةةدوا للنم ةةا ل الص ةةناعية -
الاةةاا  -احتةةاد الاةةاا  1925 -بروتو ةةو
جنيف 1975
اتفاقية ة ةةة انش ة ة ةةاء التص ة ة ةةنيف ال ة ة ةةدوا للنم ة ة ةةا ل
الصناعية  -لو ارنو  -احتاد لو ارنو 1968
اتفاقي ة ةةة التس ة ةةجيم ال ة ةةدوا للرس ة ةةوم والنم ة ةةا ل
الصناعية  -صياغة جنيف التفاقية الااا –
. 1999

اتفاقي ةةة ة ةرمي البيان ةةات امل ةةللة بش ةةن منش ةةن
عالمات املنشن  -املؤشر
الب ة ة ة ة ة ة ةةا – مدري ة ة ة ة ة ة ةةد  - 1891ص ة ة ة ة ة ة ةةيرة
اجلررايف
ستو هومل1967
اتفاقي ة ة ةةة ااي ة ة ةةة دالالت املص ة ة ةةدر والتس ة ة ةةجيم
الدوا هلا  -لشبونه 1958 -

المجموع

ااية النباتات

االتفاقي ة ةةة الدولي ة ةةة حلماي ة ةةة اص ة ةةناي النبات ة ةةات
اجلديدة  - UPOV -جنيف 1961

الشعار االومل

اتفاقي ة ةةة ااي ة ةةة الش ة ةةعار االوملة ة ة  -نة ة ة و -
1981
 15اتفاقية مجيعها تديراا الوايبو

 11اتفاقيات احدااا تديراا اليونسكو
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 2اتفاقية

اتفاقية واحدة

